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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5شرح ألفية الحافظ العراقي )

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 اللهم اغفر لشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ العراقي 

 حكم الصحيحين والتعليق:
 واقطعععععع  بصععععععحة لمععععععا قععععععد أسععععععندا
 محققعععععععععيهم قعععععععععد عععععععععع اه النعععععععععوو  
 مضععععععععععععفا ولهمعععععععععععا بععععععععععع  سعععععععععععند
 ممرضععععععععععا فعععععععععع  ول ععععععععععن يشعععععععععععر

ن يكعععععععععن أول   حععععععععع   اإلسعععععععععنادوا 
 ولععععععععو  لععععععععى آخععععععععره أمععععععععا العععععععع  
 عنعنعععععععععععععععة كخبعععععععععععععععر المععععععععععععععععا  

 

 ظنععععععععععا ولععععععععععد  :كعععععععععع ا لععععععععععه وقيعععععععععع  
 وفعععي الصعععحيش بععععر شعععي  قعععد رو  
 وردأشعععععععيا فعععععععون يجععععععع م فصعععععععحش أو 
عععععععععععع   كربصععععععععععععحة ا صعععععععععععع  لععععععععععععه كي 

عععععع  عععععععر  امعععععع  صععععععيلة الجعععععع م فتعليق 
 لشعععععععععععععيخه عععععععععععععع ا بقعععععععععععععال ف ععععععععععععع  
 ال تصععععععععع  البعععععععععن حععععععععع م المخعععععععععال 

 
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يعني حكم أحاديث الصحيحين  صحيحين""حكم ال؛ "حكم الصحيحين والتعليق": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
؛ ما حكم أحاديث الصحيحين؟ عرفنا أنها مجزوم بصحتها، لكن هل يحكم بالقطع، أو بالظن؟ تقدم في "والتعليق"

 قوله:
 وبالصححححححححححححححيو والضحححححححححححححعيف قصحححححححححححححدوا

 
 في ظحاهر   القطحع................. 

 
يعني ابن -في ظاهر األمر، وهذا ميل منه هذا من حيث العموم، إذا توافرت الشروط؛ فالمقصود به الصحة 

إلى أن مفاد خبر الواحد في األصل   يفيد القطع،   يقطع به في حقيقة األمر،  –الصالح، ويتبعه الحافظ العراقي
نما الحكم للظاهر  نما إذا توافرت الشروط؛ حكم بصحته من خالل هذه افال يحكم به قطع   "في ظاهر ال القط "وا  ، وا 

أنه   يقطع به، بمعنى أن خبر الواحد يفيد الظن، و  يفيد القطع في األصل؛ والسبب في ذلك أن الراوي الشروط، و 
فإننا  ادام هذا ا حتمال قائم   الثقة الضابط مهما بلغ من الحفظ والضبط واإلتقان، فإنه   بد أن يقع منه خطأ، وما

ن كان الغالب على ال ظن أنه صادق وضابط ومتقن، بمعنى أنه لو جاءك   نقطع بصحة ما قال،   نقطع، وا 
شخص من أوثق الناس عندك، وقال لك: جاء زيد من سفره، هذا خبر من ثقة ضابط، لكن هل تستطيع أن تحلف 

احتمال أن هذا الرجل شبه عليه، أو لبس عليه، أو أخطا في تقديره؛ فكيف إذا تعددت  هقدم من سفره؟ أو في اأن زيد  
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حضر من سفره، يعني  اثقات، قال لك زيد: حدثني عمرو عن بكر عن خالد عن سعيد: أن محمد   الوسائط، وكلهم
ما من واحد منهم إ  ويحتمل أنه أخطأ،  ،كلما تقل الوسائط يقل ا حتمال، لكن إذا كثرت الوسائط، ولو كانوا ثقات

ن كان ا حتما ت ضعيفة ذا وجدت هذه ا حتما ت، وا  للعلم اليقيني  ابه، مفيد   انه مقطوع  تنزل الخبر من كو  ،وا 
 مائة بالمائة إلى نسبة تتبع اتصاف هؤ ء الرواة بأعلى درجات الحفظ، والضبط، واإلتقان، أو نزولهم عنها.

يعني هل يستطيع شخص أن يقول: إن جميع ما نطق به مالك  ،فبعض الرواة تعطي خبره تسعة وتسعين بالمائة
صحيو مائة بالمائة؟ نجم السنن؟   يستطيع أحد أن يقول ذلك، وحفظ عليه بعض المخالفات، وهو مالك، الزهري 

، وعلى ادام ا حتمال قائم   الذي نص العلماء عن أنه لم يوقف له على خطأ؛ هل هو معصوم؟ ليس بمعصوم، وما
ح الذي جرى عليه أهل العلم في تعريف العلم والظن والشك والوهم   نستطيع أن نقطع بما أخبر به زيد ا صطال

من الناس، ولو كان في أعلى درجات الثقة، ما حكم أهل العلم على مالك في أنه سمى ابن عثمان عمر، وعامة 
ع، ما رجو عليه رواية سالم في بعض أخطاء أخرى، وأوهام ثانية، ثم بعد ذلك ناف هاألئمة على أنه عمرو، في

األحاديث، وأن سالم رفع الحديث، ونافع وقفه، والراجو قول سالم، أو العكس؟ وهؤ ء من أعلى درجات القبول، ابن 
في رجب، وردت عليه عائشة في البخاري؟ نقول: هذا احتمال،  -عليه الصالة والسالم-عمر ما قال: اعتمر النبي 

، عدل، ضابط، في أعلى درجات القبول، لكن ليس بمعصوم من الخطأ، واإلمام أحمد يقول: األصل أن الراوي ثقة
 "من يعرو من الخطأ والنسيان؟".

ن كان ضعيف   ؛ في جانب ما يرويه األئمة الحفاظ هذا ضعيف، لكن مع وجود هذا ا حتمال اأقول: هذا ا حتمال، وا 
دام هذا  ، أو ننزله ولو درجة واحدة إلى تسعة وتسعين؟ ومانستطيع أن نقول: إن مفاد خبر مالك مائة بالمائة

نقول: ينزل حديث مالك من مائة بالمائة إلى تسعة وتسعين، ثمانية وتسعين، سبعة وتسعين، بعض  اا حتمال قائم  
ين، الرواة الثقات إلى تسعين، وبعضهم يكثر عنده المخالفات، و  ينزله أهل العلم من درجة الثقة؛ يصل إلى تسع

خمسة وثمانين؛ ألنهم عندهم اختبار ضبط الراوي بمقارنة ما يرويه مع ما يرويه الثقات، فإن كثرت مخالفته للثقات 
 نزل:

 ذا الضححححححححححححبط اومححححححححححححن يوافححححححححححححق  الب حححححححححححح
 

 فمخطححححححححححححححححححححي افضححححححححححححححححححححابط أو نححححححححححححححححححححادر   
 

هذا أن  أهل الحديث ينظرون إلى الخطأ دون نظر إلى الصواب، ليس معنى -اأيض  –هذه هي الكيفية، لكن عندهم 
من يضبط ستين بالمائة من حديثه ويخطئ في أربعين؛ نقول: الحكم للغالب،  ؛ أهل الحديث عندهم شفافية في 
هذا الباب، يعني من أخطأ في سبع حديثه، يعني عنده.. يروي ألف حديث، أخطأ في مائة وخمسين؛ خطأه قليل، 

ن ضبط ثمانمائة وخمسين حديث  عندهم، وهذا مؤثر في الراو  اوا   يسير؟ كثير، كثير جد   ، لكن عندهم هذا اي، وا 
لما يتصف به من الضبط  اكثير، وعلى هذا ينزل الراوي من كون خبره يفيد المائة بالمائة إلى نسبة هي تبع  

واإلتقان، هذا ما يختاره جمع من أهل العلم وهو أن خبر الثقة، والخبر الصحيو في األصل   يفيد إ  الظن،   
، يفيد العلم "حسين الكرابيسي"، ومعه بعض أهل القطع، و  يفيد اليقين، ومنهم من يرى أنه يفيد اليقين مطلق  يفيد ا
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العلم، ومنهم من يتوسط، ويقول: إن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرينة، فهذه القرينة التي احتفت بهذا الخبر 
، اقطعي   افيرتفع هذا ا حتمال، فيكون مفاد خبر هذا الراوي يقيني  تجعل في مقابل ا حتمال الضعيف الذي أوردناه، 

يفيد العلم مائة بالمائة، ما يحتمل النقيض، هذه القرينة تكون في مقابل هذا ا حتمال، فيرتفع هذا ا حتمال، وممن 
صرح بأن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرينة شيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن القيم، وابن رجب، وصرحوا بهذا 

وجودة، وهؤ ء من أساطين أهل السنة، و  يقال بالالزم الذي التزمه في مواضع من كتبهم، والنقول واإلحا ت م
المبتدعة، وخاف من أجله كثير من الغيورين على العقيدة، وعلى السنة من هذا الالزم؛ ألنهم قالوا: إن المبتدعة 

؛ ألنها   بد لها من قالوا: إن خبر الواحد   يفيد إ  الظن، وبنوا على ذلك أن العقائد   تبنى على أخبار اآلحاد
اليقين، نقول: العقائد، واألحكام، والفضائل كلها شرع، فلم يخالف في وجوب العمل بخبر الواحد في العقائد، 

ما نرتكب ما  -اأيض  –واألحكام، والفضائل أحد ممن يعتد بقوله من أهل العلم، فال نلتزم بما يلتزم به المبتدعة، لكن 
أو من أجل قول قيل به، نظير صنيع بعض أهل العلم الذين أفتوا بتحريم النقاب، بل    يمكن قبوله من أجل  زم،

؟ ألنه يرى النساء تنتقب، ماذا، وهي في الصحيو أنها شاذة  ير محفوظة ل))و  تنتقب((بعضهم حكم على رواية: 
نها تفيد أن المرأة في  ير وصار النقاب مثار فتنة، ويقول: يحرم النقاب، وهذه اللفظة شاذة، وليست بمحفوظة؛ أل

ذا انتقبت بالنقاب الذي نراه نعم؛ فتنتب الرجال؛ إذن المرأة   تنتقب، وهذه اللفظة  ير محفوظة،  اإلحرام تنتقب، وا 
لكن نحرر معنى النقاب، النقاب هو مجرد نقب  ،نقول: يا أخي اللفظة محفوظة، وتنتقب المرأة في  ير اإلحرام

ولو مليم واحد من -به المرأة طريقها، أما لو زاد على هذا..، لو زاد على هذا النقب  يظهر سواد العين؛ لتبصر
، فال بد من تحرير المقام، تحرير المسألة، و  ننجرف وراء لوازم ما لوازم، ثم ا، ما صار نقاب  اصار سفور   -البشرة

زم ما بقي عندنا شيء، ما من شيء إ  وعليه ؛ ألنه يلزم عليه، إذن لو التزمنا بلوا-جل وعال-أباحه هللا  انمنع شيئ  
معنى يقين؟ معنى يقين وعلم أنك   تتردد؛ يعني الخبر ثابت مائة  مالوازم، فكوننا نقول إنَّ خبر الواحد يفيد اليقين؛ 

 اقدم من سفره؛ لك أن تطلق زوجتك أن محمد   ابالمائة، يعني لو جاءك زيد ثقة من الناس عندك، وقال: إن محمد  
حضر، على ضوء خبر هذا؛ فهل تستطيع  ا؟ ألنه يقين، ولكن أن تحلف األيمان المغلظة: أن محمد  ماذار؛ لحض

دام خبره مائة بالمائة؛ ما الذي يمنعك أن تفعل هذا؟ لكن تجد في نفسك أنه احتمال أن يكون  أن تفعل هذا؟ ما
بط؛   سيما مع كثرة الوسائط، لما كثر الرواة أخطأ، وكم من واحد قال: وهللا جاء زيد، وصار ما جاء، وهو ثقة ضا

ولذا يفضل أهل العلم العلو في األسانيد على النزول؛ ألن العلو تقل  ؛ما من راو إ  ويحتمل أن يقع الخلل بسببه
نقول دام الالزم الذي التزم به المبتدعة   نلتزم به، فما المانع من أن  فيه الوسائط، والنزول تكثر فيه الوسائط، فما

بعد أن نتفق على تعريف الظن؛ ألن الظن جاء في النصوص على أوجه، يتدرج من كونه: أكذب الحديث، إلى 
}الَِّ يَن َيظ نُّوَن َأنَّه م مَُّ ق و ، إلى: إن بعض الظن إثم، إلى أن يصل إلى درجة اليقين: اكونه:   يغني من الحق شيئ  

[، لكن المسألة اصطالحية، فإذا قررنا ا صطالح، وبينا ا صطالح، ومعنى ا صطالح، ( سورة البقرة64)] َربِ ِهْم{
وله أصل في الشرع هذا ا صطالح يستند إلى قول في الشرع، واعتمده أهل العلم؛ ما المانع من القول به؟ واللوازم 

ض المبتدعة قالوا: السنة كلها   يحتج : السنة؛ بع-اأيض  –الباطلة التي يلتزم بها المبتدعة   نلتزم بها، هم قالوا 
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-أننا نثبت السنة بجميع ما جاء فيها، بجميع ما نسب إلى النبي  بها، في أي باب من أبواب الدين؛ هل نقول مثال  
؛ لئال نلتزم بما قاله هؤ ء؟ نثبت الثابت، وننفي ما   يثبت، وتطرد قواعدنا، و  عندنا إشكال -عليه الصالة والسالم

 ذا.في ه
من القرائن التي تجعل الخبر يفيد القطع، عند ابن الصالح، وقال به جمع من أهل العلم: ما أسنده البخاري ومسلم 
في صحيحيهما، هذا يفيد القطع؛ ألن تخريج الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما قرينة، تكون في مقابل 

 ولذا قال: ؛ا حتمال الذي أوردناه من خطأ الثقات الحفاظ
 واقطعععععع  بصععععععحة لمععععععا قععععععد أسععععععندا

 
 ................................... 

ألن  ؛أن أحاديث الصحيحين تفيد القطعلكن هذا القطع ومع اختيار ابن الصالح له، وجمع من أهل العلم اختاروا 
هذه قرينة، ابن الصالح ما يرى أن خبر الواحد يفيد القطع؛ ألنه قال قبل ذلك الحافظ العراقي تبع له: "وبالصحيو 
والضعيف قصدوا في ظاهر   القطع"، هذا األصل في خبر الواحد، لكن إذا احتفت به قرينة كوجوده في 

قاء البخاري ومسلم من أحاديث الرواة هذه قرينة، الصحيحين أو في أحدهما يعني لشدة تحري البخاري ومسلم وانت
أيضا لتلقي األمة لكتابيهما بالقبول هذه قرينة تقوم في مقابل ا حتمال الذي أوردناه، لكن نأتي إلى أحاديث في 
ن كانت عند األكثر  الصحيحين أحاديث انتقدها الحفاظ ما تلقوها بالقبول، أعني كل الحفاظ ما تلقوها بمجموعها وا 

ولذلك استثناها ابن الصالح من القول بالقطع قال: سوى أحرف يسيرة  ؛قبولة وانتقدها بعضهم كالدارقطني و يرهم
تكلم فيها بعض الحفاظ، وهي مائتين وعشرة أحاديث، مائتين وعشرة أحاديث في البخاري ثمانية وسبعين، وفي مسلم 

عض الحفاظ كالدارقطني، وتولى العلماء الرد عليه، والغالب مائة واشتركا في اثنين وثالثين، هذه أحاديث تكلم فيها ب
ة فتو أن الحق والصواب مع الشيخين، ابن حجر تولى الرد على الدارقطني فيما يتعلق بالبخاري، تو ه في مقدم

ركوا الباري، وفي ثنايا شرحه، والنووي و ير النووي تولوا الرد على الدارقطني فيما يتعلق بمسلم تولوا هذا، ما ت
والغالب أن اإلصابة مع الشيخين وهناك أحاديث عسر الجواب عنها، وتلقي األمة بالقبول لهذين الكتابين أكثر من 

 مجرد كثرة الطرق، كما يقرره أهل العلم.
من األحاديث التي   تفيد القطع وهي في الصحيين األحاديث المتعارضة، األحاديث المتعارضة يعني البخاري 

يعارضه، فهل يمكن أن يكون الخبر وما يعارضه كالهما مفيد للقطع  اثاني   اعلى وجه ويخرج طريق  يخرج الحديث 
 يمكن؟ ما يمكن فيستثنى مما يفيد القطع عند أهل العلم.

على كل حال التطاول على الصحيحين سيما المبتدعة الذين يريدون هدم السنة؛ ألنه إذا سهل التطاول على 
ولذلك تجدون أكثر الهجمات على صحيو البخاري لماذا؟ ألننا إذا  ؛على بقية الكتبالصحيحين سهل التطاول 

إذا أزلنا الهيبة، هيبة صحيو البخاري وهيبة ما صو  اتطاولنا عليه سهل التطاول على  يره، هدم السنة سهل جد  
أن ينسب  االسهل جد  في هذين الكتابين الذين هما أصو الكتب من  -عليه الصالة والسالم-من سنة المصطفى 

ولذا التطاول عليهما من سيما المبتدعة   سيما من يتكلم  ؛حديث في المسند أو في سنن أبي داود أو في  يره
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فيهما بالهوى، أما من يتكلم بعلم ويأوي إلى علم كالدارقطني وقصده النصو هلل ولرسوله هذا مأجور على كل حال 
ن يدرس الصحيحين على طريقة المستشرقين للطعن فيهم، هذه طريق سواء أصاب أم أخطأ، لكن اإلشكال فيم

المنافقين أذيال المستشرقين فيدافع عن الصحيحين ومع المدافع الحق؛ ألن األمة أطبقت على قبول ما في 
الصحيحين، هناك أحرف يسيرة فيها شيء من القلب أو فيها شيء من الوهم لبعض الرواة لكن   يعني أن هذا 

ل من أراد أن يتكلم في الصحيحين، بعض الناس ليس   في العير و  في النفير، وليس لديه ما يؤهله مسوغ لك
ومع ذلك يهجم على الصحيحين ويردد كالم بعض المبتدعة الذين   يرون العمل  ،لقراءة الصحيحين قراءة صحيحة

 ما يترتب على هذا الترديد. بالسنة، أو يوجد في السنة ما يرد بدعهم، يردد هذه البدع وهو   يدري 
على كل حال أهل السنة أهل إنصاف، ومقام الصحيحين معروف في الدين لكن   يعني أنهما بمثابة القرآن، هناك 
أحرف يسيرة وجد في بعض األحاديث القلب واستثناها أهل العلم من إفادة القطع، أما سائر ما في الصحيحين فهو 

نه لو حلف رجل بالطالق أن جميع ما في الصحيحين صحيو ما بانت امرأته و  على القبول حتى قال القائل: أ
طلقت؛ ألن األمة تلقت األحرف اليسيرة التي تكلم فيها بعض الحفاظ، ومع ذلك الحق مع الشيخين في كثير من 

 افرص   هذه األحاديث بقي أحاديث لم يستطع من أجاب عن الصحيحين الجواب عنها والجواب ممكن، يعني تركوا
حديث السبعة الذين يظلهم هللا في ظله يوم   ظل إ  ظله  لمن جاء بعدهم، فمثال   المن جاء بعدهم تركوا فرص  

 ))ورجل تصدق بصدقة فأخافها حتى   تعلم يمينه ما تنفق شماله((تتابع العلماء وهو في صحيو مسلم الذي منهم: 
، أطبقوا على أن هذا مقلوب والمقلوب من قسم ق يمنيه(())حتى   تعلم شماله ما تنفوالذي في الصحيحين: 

الضعيف لكن يمكن الجواب عنه والجواب بسهولة، الجواب عن مثل هذا بسهولة و  نقول مقلوب بل ماشي على 
الجادة، كيف وهو معارض للروايات األخرى نقول: نعم األصل أن ينفق باليمين، لكن قد يقتضيه ويضطره 

ث سيق لمدح إخفاء الصدقة الذي يدفع إليه اإلخالص قد يضطره اإلخالص أن ينفق بشماله اإلخالص؛ ألن الحدي
بأن يكون السائل عن شماله وبحضرته أناس عن يمينه فيضطر أن يعطي السائل بشماله، أيضا قد يكون هذا مكثر 

تأتي على ثالثة وعندي  ا: ))ما يسرني أن لي مثل أحد ذهب  من الصدقة، وفي الحديث الصحيو في البخاري و يره
، وما منه دينار إ  دينار أرصده لدين بل أقول فيه هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه((

لكن قد يضطر اإلنسان أن يتصرف  ،دام هذا قائم الحمد هلل تنفق اليمين هذا هو األصل واألخذ واإلعطاء باليمين
فتوح، وكم ترك األول لآلخر، و  مطعن و  مجال، واآلن من المغرضين ممن يكتب بالشمال فالمقصود أن الباب م

في الصحف ويتحدث في وسائل اإلعالم من يتفرغ لنقد الصحيحين، األئمة مأجورون الذين لهم يد في هذا العلم 
ي و يره، لكن هؤ ء هؤ ء مأجورون لو أخطؤوا مثل الدارقطن -عليه الصالة والسالم-وهدفهم الدفاع عن سنة النبي 

 . ثم العظيم ولو أصابواالذين هدفهم هدم السنة هؤ ء عليهم الوزر واإل
، فرق بين من يكون من علماء المسلمين الذين شهد لهم بالعلم والفضل والخير والديانة اوفرق كما ذكرنا مرار  

يترتب عليها بعض اآلثار العملية  بالمتانة، وا ستقامة والصيانة وهدفهم الحق ويخطئون في بعض المسائل التي
حينما يبحث ويتوصل إلى أن الوجه ليس بعورة نقول  -رحمة هللا عليه-ككشف الوجه بالنسبة للمرأة، يعني األلباني 
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هذا إمام وعرفت قدمه ورسوخه في الدين ودفاعه عن السنة ودفاعه عن محارم المسلمين وعن أعراض المسلمين 
ن كان قوله  سيثبت له أجر ا جتهاد، لكن الذي يريد أن يستمتع بمحاسن محارم المسلمين،  امرجوح  هذا مأجور، وا 

وَن{ : -جل وعال-ويورد من األدلة ما يورده األلباني و يره نقول: ينطبق عليه قوله  َناِفق  ( 46)]}َلِئن لَّْم َينَتِه اْلم 
َْ َواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَسا  اْلم ْؤِمِنيَن }َيا َأيُّ : -جل وعال-[ التي جاءت مباشرة بعد قوله سورة األحزاب َها النَِّبيُّ ق    ِ 

ِحيم ا{ إلى أن  [( سورة األحزاب95)] ي ْدِنيَن َعَلْيِهنَّ ِمن َجَ ِبيِبِهنَّ َ ِلَك َأْدَنى َأن ي ْعَرْفَن َفَ  ي ْؤَ ْيَن َوَكاَن َّللاَّ  َغف ور ا رَّ
وَن{}َلِئن لَّْم َينَتِه قال:  َناِفق  هؤ ء هم الذين يريدون إثارة الشبه وا ستمتاع والتفكه في محارم المسلمين. ومن  اْلم 

أوائل األهداف اإلبليسية قبل نزول آدم من السماء ما الذي حصل أ راه أن أكل من الشجرة ليبدي لهما ما ووري من 
من المنافقين، لكن فرق بين من يبحث المسألة سوأتهما، هذه من أهداف الشيطان، من أهداف إبليس وأتباع إبليس 

الدارقطني حينما بحث في أحاديث في  ،بذلك الباطل، وهذا نظير مسألتنا ابذلك الحق، وبين من يبحثها مريد   امريد  
الصحيحين وتكلم فيها هل نتهم الدرقطني؟ إمام من أئمة المسلمين   يستطيع أحد أن يتطاول عليه، وهدفه بذلك 

دفاع عن السنة، لكن يأتي من يتطاول ويقول: في البخاري خمسمائة حديث ضعيف، من أنت حتى تقول الحق وال
 في البخاري خمسمائة حديث ضعيف واألمة كلها من يوم ألف الكتاب إلى يومنا هذا يضربون المثل في البخاري.

 واقطعععععع  بصععععععحة لمععععععا قععععععد أسععععععندا
 

 .................................. 

تخريج الحديث في الصحيحين قرينة تدل على أن الحديث محفوظ ومضبوط، و  يتطرق إليه احتمال الخطأ الذي  
 أوردناه.

على األئمة، مثل  من القرائن التي أوردها أهل العلم ليفيد الخبر القطع من القرائن قالوا: أن يكون إسناده مشتمال  
في المسند يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن الحديث الذي أوردناه في أصو األسانيد، حديث 

ن أخطأ نافع نبه على خطئه  عمر، مالك احتمال يخطأ، نافع احتمال يخطأ، فإذا أخطأ ابن عمر   يوافقه نافع، وا 
ن أفلت منه فلن يفلت من اإلمام أحمد، ن أخطأ مالك ووافقهم على خطأهم لن يفلت هذا من الشافعي، وا   مالك، وا 
يعني فالتر تصفي مثل هذه األمور، فإذا مر من هذا ما يمر من هذا، فكون اإلسناد مشتمل على أئمة يستحيل أن 
يمر أن يفوت الخطأ والوهم على الجميع، فإن فات على واحد ما فات على الثاني، هذه قرينة تجعل الخبر يقيني،   

 يحتمل النقيض.
ي بطرق كثيرة متباينة سالمة من القوادح والعلل؛ ألنه إذا وجد الوهم في من القرائن قالوا: أن يكون الحديث مرو  

ن وجد في الثاني ما وجد في الثالث، هذه قرائن مما نص عليها في رفع إفادة  طريق لن يوجد في الطريق الثاني، وا 
"وقي  ، ولد " ا"وقي  ظن  ، كذا له يعني  بن الصالح "ك ا له واقط  بصحة لما قد أسندا" خبر الواحد إلى اليقين.

ولكن عرفنا أن  ،يعني حتى ما في الصحيحين   يفيد إ  الظن، مع أن األمة تلقت هذين الكتابين بالقبول "اظن  
تخريج الحديث في الصحيحين قرينة تدل على أن هذا الخبر ضبط وأتقن وتقوم في مقابل ا حتمال الذي يورد بهذا 

لمتعارضة في معناها تستثنى من هذا، األحاديث التي انتقدت من قبل بعض الحفاظ الصدد لكن يبقي أن األحاديث ا
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محققيهم قد ع اه "ولد   "محققيهم قد ع اه النوو  ولد   ان  ظ"وقي  و  يمكن الجواب عليها تستثنى من هذا، 
ة، يتكلم فيها ابن القيم، يتكلم فيها شيخ اإلسالم ابن تيمي ،اإلشكال أنه يحصل اختالط في مثل هذه المسألة "النوو  

يتكلم فيها ابن رجب، ويشددون على المبتدعة  لتزامهم بالالزم، وقد يكون المقام مقام رد على بعض المبتدعة 
، كما يفهم من بعض المواضع ان خبر الواحد يفيد العلم مطلق  إ :ويخشى من األثر المترتب على هذا القول، فيقال

في الصواعق  بن القيم، لكن المحرر عنده وعند شيخ اإلسالم وعند ابن رجب أنها إذا احتفت بها قرينة أفادت 
العلم، ومفهوم هذا أنها إذا لم تحتف بها قرينة ا حتمال قائم، التصرفات ليس بمعصومين، ويبقى أنه في مقام مثل 

رد على المبتدعة   يترك لهم فرصة أو مدخل يدخلون معه،   يترك لهم فرصة، ففي ما يحصل لألئمة في مقام ال
األصل إذا بحثنا المسألة نقول: إن الراوي قد يخطئ ويتفق على هذا أنه قد يخطئ، لكن إذا كنا في مقام رد على 

أو   يقبلون خبر الواحد الثقة مبتدع   نترك له فرصة، فمثال إذا كنا في مجال الرد على المعتزلة الذين   يقولون 
رضي -؟ حجتهم أن عمر ماذاحتى يرد من أكثر من طريق، ويشترطون هذا لقبول الخبر وعمدتهم في هذا على 

رد خبر أبي موسى األشعري في ا ستئذان حتى شهد له أبو سعيد، حجتهم حينما يحتجون بهذا ما  -هللا تعالى عنه
 حتجاج بمثل هذا؟ مرادهم إبطال خبر الواحد ليتسنى لهم رد كثير من مسائل مرادهم أو ما مغزاهم ومقصدهم من ا

ا عتقاد التي   يقولون بها فنقول: صنيع عمر احتياط و يرة على السنة، و  يعني أنه   يقبل خبر الشخص 
الناس من اإلكثار عن  لكن   يمنع أنه في وقت من األوقات إذا خشي من تتابع ،كثيرة ابمفرده، بدليل أنه قبل أخبار  

عالن،  المانع؟ و  يعني أنه يرد خبر أبي سعيد أو خبر فالن أو ما ،أن يتثبت -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
فمثل هذه األمور وهي من الدقائق ينتبه لها، وسيأتينا في الخبر المعنعن مزيد بسط لهذه المسألة في كون البخاري 

نه، ومسلم يكتفي بالمعاصرة، وشنع مسلم في مقدمة الصحيو على من يشترط اللقاء، يشترط اللقاء وهذا المعروف ع
وحتى قال القائل: إنه يستحيل أن يقول البخاري بهذا القول مع تشنيع مسلم، ومسلم أعرف الناس بالبخاري، يستحيل 

ول: البخاري يقول بهذا القول، أن يطلق مسلم هذه األلفاظ الشنيعة في البخاري إذن البخاري   يقول بهذا القول، نق
نما يرد على مبتدع يريد أن يوظف كالم اإلمام البخاري في نصر بدعته ورد السنة،  ومسلم   يرد على البخاري، وا 
فإذا استغل القول قول إمام من األئمة استغله مبتدع ورددنا على المبتدع فإننا   نرد على اإلمام الذي يريد أن 

ا رددنا على أبي الحسين البصري أو أبا علي الجبائي أو  يرهم من المعتزلة في ردهم خبر يحتاط للسنة، كما إذ
نعم؟   نرد على عمر بن الخطاب، فتوضع النقاط على الحروف في  ،الواحد، هل نحن نرد على عمر بن الخطاب
ذا خشي من اللوازم القول   سي يد فيه وتنفى اللوازم مع كوننا ا في مقام أو في مجال   مانع من التشدممثل هذا، وا 

إذا تحمس للرد على أحد نسف  اولذلك تجد شيخ اإلسالم أحيان   ؛  نلتزم بها، وفي وقت السعة تبسط المسألة بذيولها
ذا بحث المسألة بحث فيه شيء من السعة بسطها على أصولها.  القول بلوازمه، وا 

 . ولد  محققيهم قد ع اه النوو " ا"ك ا له وقي  ظن   
قد يقول قائل: عندما يقول النووي المحققين وهو معروف في مسائل ا عتقاد عنده شيء من المخالفات فهو يرى 
مثل إمام الحرمين محقق عنده، الباقالني محقق، من يشابهه في البدعة مع أنهم من أهل الرسوخ في العلم يدعي 
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قول بمجرد أنه جاء عن فالن أو عن فالن، الحق يقبل أنهم محققون، ونحن ننازعه في هذا التحقيق، لكن   نرد ال
ممن جاء به ومسألة الوصف بالتحقيق في الغالب يوظفها الناقل لنصرة ما يذهب إليه، أنت اآلن في المذهب 
معروف عن اإلمام أحمد أنه يقول كذا، ثم تقف على قول يخالفه لشيخ اإلسالم وابن القيم، وتقول أهل التحقيق على 

المحققون فعل ذوات األسباب في أوقات النهي، طيب اإلمام أحمد ومالك وأبو حنيفة ليسوا من أهل كذا يرى 
التحقيق، لكن هذه الكلمة في الغالب يوظفها قائلها لترجيو ما يذهب إليه، والنووي يقول عن المحققين هؤ ء وهو 

ول اآلمدي وقول..، لكن   يمنع أن نقبل ني وقول الغزالي في المنخول وقيقول الجويني وقول أبي المعالي، الجو 
، يعني في أصل خبر الواحد أنه   يفيد إ  الظن لما ذكرنا، لكن إذا احتفت به قرينة ارتفع، امثل هذا إذا كان حق  

"ولد  ما فيه،   يوجد ما يمنع على أن   نلتزم باللوازم الباطلة، مثل ما نظرنا في المسائل السابقة،  ؟المانع ماو 
ِو  حققيهم قد ع اه النوو  م ِحْيِش َبْعر  َشيٍ  َقْد ر  "قد ، "رو  مضع "يعني شيء يسير،  "بعر شي " "َوفي الصَّ

وهو موجود في بعض النسخ الموثقة  ا، وبالنصب أيض  "بعر شي  مضع "بالرفع صفة لبعض،  رو  مضع "
ِو ْ " في البيت الذي يليه امثل ممرض   اوبالنصب حال، حال كونه مضعف   ِحْيِش َبْعر  َشيٍ  َقْد ر   ام َضعَّف   َوفي الصَّ

َما ِب  َسَندْ  يعني هذا الكالم فيما أسنداه من األحاديث األصول التي اعتمدوا عليها ولهما بال سند، يوجد  "َوَله 
ففيه أما بالنسبة لصحيو مسلم  "ولهما ب  سند أشيا "أحاديث في الصحيحين بدون أسانيد، أو أسانيد ناقصة، 

موصولة في  اأربعة عشر حديث من هذا النوع أسانديها  ير متصلة، أربعة عشر حديث، ثالثة عشر حديث  
الصحيو نفسه، يورد الحديث بالسند المتصل، ويورده مرة ثانية بدون اتصال، هذه الثالثة عشر حديث محل بحث 

صل في الصحيو نفسه، موصول في وهي موصولة في الصحيو نفسه ليست محل بحث، الحديث الرابع عشر ما و 
صحيو البخاري، هل نحتاج إلى بحث في معلقات مسلم أو األحاديث المقطوعة في صحيو مسلم، المنقطعة؟ 
 انحتاج إلى بحثها؟ في صحيو مسلم ما دام كلها موصولة في الصحيو نفسه إ  واحد وهو موصول في البخاري، إذ  

 في أسانيدها شيء من ا نقطاع في صحيو مسلم. التي ث  نحتاج أن نبحث في هذه األحادي
ب على البخاري؛ ألن مسلم خرج اآلن  "ولهما ب  سند أشيا "انتهينا من مسلم بقي عندنا البخاري،  والكالم كله ينصَّ

من موضوع البحث، خرج عن دائرة البحث؛ ألن كل ما فيه من هذا النوع موصول، إذا     نبحث فيه، يبقى ما في 
ي من هذا النوع وهو كثير، ألف وثالثمائة وواحد وأربعين، هذه تحتاج إلى بحث، كلها موصولة في الصحيو البخار 

نفسه باستثناء مائة وستين أو مائة وتسعة وخمسين، كما قرر ذلك ابن حجر رحمه هللا تعالى، فالغالب يحتاج إلى 
الثمائة وواحد وأربعين؟ المائة والستين أو بحث وهو موصول في الصحيو نفسه، ما الذي يحتاج للبحث من ألف وث

مائة وتسعة وخمسين، هذه التي تحتاج إلى بحث، وما عداها   يحتاج إلى بحث؛ ألنه موصول في الصحيو، هذه 
" ن ، "ولهما ب  سند أشيا ، فون يج م فصحش"  تخلو إما أن تورد بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، ولذا قال: 

يذكر يروى يقال  "ا"أو ورد ممرض  صيغة الجزم، قال فالن، ذكر فالن، روى فالن، هذا صحو، يعني جاء ب يج م"
ذف، اجزم بصحته إلى من ذكره، ثم بعد ذلك من يعني فال تصحو، يبقى أنه إن جزم فقد ضمن لك من ح   "ف "

ذكره هل هو محل ثقة وعلى شرط البخاري أو موثق عند  يره، ومن روى عنه هذا المجزوم بالخبر إليه شيخه 
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وشيخ شيخه، هؤ ء يحتاجون إلى نظر، وكثير منهم إذا جزم على شرطه، وكثير منهم صحيو على شرط  يره، 
يكون على شرطه لكن على شرط مسلم خرج له مسلم، وقد يكونون من الثقات الذين  يعني قد يكون من جزم بهم  

لم يخرج لهم في الصحيحين، وقد يكونون من رواة الحسن، لكن المجزوم به أنه ثابت إلى من جزم به البخاري إليه، 
أنه إذا ورد  حش""فص، مقتضى قوله: "فون يج م فصحش"ولذا يقول:  ؛وينظر في بقية من أ برز من رجال السند

الخبر بصيغة الجزم فهو صحيو، لكن الذي حققه ابن حجر أنه   يلزم من ذلك الصحة، نعم يلزم بذلك الصحة 
إلى من جزم به إليه، ويبقى النظر فيمن أبرز من رجال اإلسناد، وحقق ابن حجر أن فيهم من يتقاصر عن شرطه، 

م به البخاري الصحة، و  ينزل عن درجة الحسن، لم يجزم وعلى كل حال إذا جزم فالذي يغلب على جميع ما جز 
، يعني   تجزم بصحته، و  تصححه ابتداء مع أنه أورد بعض ف " ا"أو ورد ممرض  البخاري بحديث ضعيف 

ة، الحكم فيها داألسانيد ممرضة، قيل ويذكر، فيما وصله في صحيحه هو، يعني صيغة التمريض ليست مضطر 
د بصيغة التمريض ما وصله في صحيحه بناء على خلل في اإلسناد الذي أبرزه، خلل في ليس بمضطرد، فقد يور 

اإلسناد الذي أبرزه، أو  ختالف في كلمة في متنه، المقصود أنه   بد من نكتة عدل فيها اإلمام البخاري من الجزم 
ريض منها ما هو صحيو إلى صيغة التمريض، وعلى كل حال األحاديث التي أوردها من المعلقات بصيغة التم

على شرطه ومنها ما وصله في صحيحه ومنها ما هو صحيو على شرط  يره، ومنها ما هو في صحيو مسلم، 
ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف وضعفه محتمل قريب، وما ضعفه شديد يبينه، ويذكر عن أبي هريرة: 

 د رحمه هللا تعالى.  ))  يتطوع اإلمام في مكانه(( ولم يصو، يبين ما ضعفه شدي
 َف ، َولِ ْن ي ْشِعر   ام َمرَّض  أو ورد 

 
 ) ِة ا ْصِ  َله  َكع )ي ْ َكر   ِبِصحَّ

 
 َولِ ْن ي ْشِعر  "يعني ذكر الخبر في كتاب التزمت صحته،   شك أنه يشعر بأن له أصل، يركن إليه ويؤنس به 

ِة ا ْصِ  َله  َكع ي ْ كَ  "ِبِصحَّ  ثم عرف التعليق بقوله:ح  ر 
ل   ْن أوَّ ْن َيك  ِ  ْ  اإلسنادَوا   ع ِر ْ  اَمْ  ِصيَلِة الَجْ م َفَتعلْيق    ح 

ل  " ْن أوَّ ْن َيك  ِ  ْ  اإلسنادَوا  التعليق ما ذكره هنا وهو مأخوذ كما يقول ابن الصالح  "ع ِر ْ  اَمْ  ِصيَلِة الَجْ م َفَتعلْيق   ح 
طالق، من تعليق الجدار أو تعليق الطالق، واستبعد الحافظ ابن حجر أخذه من تعليق من تعليق الجدار أو تعليق ال

الجدار، والبلقيني عكس، استبعد أخذه من تعليق الطالق، وابن الصالح جمع بينهما من تعليق الجدار أو من تعليق 
البلقيني فقال: إنه من وعكس السراج  ،ورجو ابن حجر أن يكون من تعليق الطالق   من تعليق الجدار ،الطالق

تعليق الطالق   من تعليق الجدار، لكن ما معنى تعليق الطالق وما معنى تعليق الجدار؟ األصل في المعلق أن 
ألنه   يصل إلى األرض، نعم ما  ؛الجسر هذا، نقول جسر معلق يكون بحيث   يصل إلى شيء يستند إليه، مثال  

يرفع على شيء مرتفع بحيث   يصل إلى األرض نقول هذا معلق على كذا، الثوب معلق على الجدار لكن ما 
معنى تعليق الجدار؟ هم ما عندهم جسور، نعم، ما عندهم كأنه يرمي إلى التعليق على الجدار، تعليق الشيء على 

ق الطالق المعروف تعليقه على شرط أو على وصف، إن تحقق وقع إن الجدار، وأما تعليق الطالق، تعلي
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كأن ابن الصالح يريد  ،لكنني   أرى هذا و  هذا ،اخرجِت...، هذا التعليق اللغوي هذا هو، و  يعرف  ير هذ
}َفَ  سرحها، معنى تعليق المرأة؟   يبت بطالقها و  يضمها إليه بإحسان،   يمسكها بإحسان و  ي ما ،تعليق المرأة

وَها َكاْلم َعلََّقِة{ كأنها شيء   مسكينة وقعت على األرض لترتاح و    [( سورة النساء925)] َتِميل وْا ك  َّ اْلَمْيِ  َفَتَ ر 
في حديث أم زرع قالت: "إن أسكت  املت على ما حملت عليه، يعني من تعليق المرأة واآلية نص في هذا، وأيض  ح  

ن أنطق أطل ق"، فالمراد به تعليق المرأة   تعليق الطالق، كأنه أ خذ من هذا، والمراد به تعليق الشيء بحيث أعلق وا 
ن يكن أول اإلسناد ح   م  صيلة الج م"  يصل إلى ما يستقر عليه،  ؛ فالمعلق ما حذف من مبادئ إسناده "وا 

ع شيخه أو مع الشيخ الثالث أو من جهة المصنف راو أو أكثر من راو، فيحذف المصنف شيخه أو يحذف الشيخ م
فيحذف  -صلى هللا عليه وسلم-الرابع ولو إلى آخره ولو إلى آخر اإلسناد، بأن يقول المصنف: قال رسول هللا 

ن نازع بعضهم في تسمية هذا تعليق   كالمزي في األطراف لم يدخل هذا النوع في  اجميع اإلسناد، هذا تعليق، وا 
يق ما حذف فيه جميع اإلسناد ولو إلى آخره، قد يقتصر يحذف جميع اإلسناد وينسب التعاليق، لم يدخله في التعال

صلى هللا عليه -، وقد يذكر معه الصحابي قال أنس: "حسر النبي -عليه الصالة والسالم-الخبر إلى الرسول 
شيخه فيحذفه  عن فخذه"، وقد يذكر التابعي مع الصحابي، وقد يذكر الراوي عن التابعي إلى أن يصل إلى -وسلم

كل هذا تعليق فالتعليق له صور: ما حذف منه الشيخ فقط، أو مع شيخه، أو مع شيخ شيخه إلى أن يحذف إلى 
يذكر البخاري القول  ير منسوب  اأحيان   "م  صيلة الج م"، لكن بقي معنا: "ولو  لى آخره"ولذا قال:  ؛آخر اإلسناد

تجلس في الصالة جلسة الرجل وكانت  ءإلى قائل، ينسب الفعل إلى فاعله من  ير نسبته إلى قائله، كانت أم الدردا
نما نسب الفعل إلى فءكانت أم الدردا :فقيهة، ما قال: قال مكحول عله مباشرة، هذا ا، فما نسب القول إلى قائله، وا 

ن نازع المزي في مثل هذا. "ولو  لى آخره": معلق داخل في قوله  ؛ ألن الفعل مثل القول، وا 
: يعني ما يذكر عن الشيوخ، عن شيخ الشيخ مع حذف الشيخ أو حذف شيخه بصيغة "م  صيلة الج م"بقي معنا 

يرة : يذكر عن معاذ كذا، أو يذكر عن طاووس عن معاذ، هل هذا تعليق و   ؟ يروى عن أبي هر التمريض، مثال  
ْش، أو " لكن كالمه األول ،نه ليس بتعليق، وتبع فيه هذا ابن الصالحإ :تعليق و   ؟ مقتضى قوله َفوْن َيْجِ ْم َفَصحِ 

ن كان يشعر بأنه يريد المعلقات؛ ألنه قال:  ا، هو يتكلم على المنقطع عموم  "ام َمرَّض   َوَردْ  "فون في الكالم األول وا 
ذا روى عن شيخه حدثنا محمد بن بشار ثم يسقط من بعده ويطلع إلى شيخ  ؟كيف يجزم في سند منقطع يج م" وا 

نه جزم به أو لم يجزم؟ إنما الجزم والتمريض في المعلقات، هذا إ :، كيف نقولاالشيخ أو شيخ شيخه يسقط راوي  
موجود عند ابن  ا، وهو أيض  "ا"فون يج م فصحش أو ورد ممرض  المعروف من خالل النظر في الصحيو، وقال: 

؟ معناه أن ما يورد من المعلقات بصيغة التمريض   "م  صيلة الج م"الصالح، فكيف يقول في تعريف المعلق 
لكن الصحيو أنه معلق مشى عليه، والنووي  ،عند ابن الصالح ومشى عليه في النظم ا،   يسمى معلق  ايسمى معلق  

نا أن ننزل الناس منازلهم" وقال: أخرجه اإلمام مسلم في مقدمة تبعهم، لكنه في رياض الصالحين خرج حديث: "أمر 
، وقد علقه مسلم في مقدمة الصحيو بصيغة التمريض، فدل على أن ما يعلق بصيغة التمريض اصحيحه تعليق  

، و  فرق بين صيغة الجزم و  صيغة التمريض من حيث التسمية، أما من حيث الحكم فقد تقدم ما فيها ايسمى معلق  
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 ؟ إما على نزع الخافض، عرف بالتعليق هذا األصل، أو يكون مفعو   ماذامنصوب على  ا، وتعليق  عر " افتعليق  "
 .امقدم   بعد أن يضمن عرف بسمي نعم، أو يضمن عرف بسمي ويكون مفعو    امقدم  

  قاَل ( َفَ ِ   ِلَشْيِخِه َع َا بع )       أمَّا الَِّ  ..........................  ،خره آولو إلى  
 َعْنَعَنععععععععععععٍة  كَخَبععععععععععععِر الْمَعععععععععععععاِ  ِ 

 
 ال ت ْصعععععِ  ) اِلْبعععععِن َحعععععْ ٍم ( الم َخعععععاِل ِ  

 
ما يروي البخاري  ا، كثير  (قالح )أما الخبر الذي عزاه المؤلف وهو يقصد بهذا البخاري لشيخه ب "أما ال   لشيخه" 

يقول: قال فالن وهو شيخه لقيه، وأخذ عنه أحاديث وحدث عنه  اعن شيوخه بصيغة التحديث حدثنا فالن، وأحيان  
يقول: قال فالن، خبر المعازف قال: قال هشام بن عمار، قال اإلمام البخاري قال:  ابالصيغة الصريحة، لكن أحيان  

حدثني أبو مالك أو أبو عامر األشعري؟ قال:  :هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد عن يزيد بن جابر قال
إلى آخره، هشام بن عمار من شيوخ البخاري وحدث عنه  ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير...(())

بأحاديث بصيغة التحديث أربعة أو خمسة، فكونه عدل عن التحديث إلى القول جعل بعض العلماء يقول: إن هذا 
قه عن هشام بن عمار بصيغة الجزم، الحديث لم يسمعه البخاري من هشام بن عمار، إنما سمعه بواسطة، ثم عل

تاء، فيميل إلى أنه  -وصنيع المزي على هذا، حيث علم على هذا الحديث في تحفة األشراف بعالمة التعليل خاء 
معلق ونصره ابن حجر، والسخاوي مشى على هذا أنه معلق؛ ألنه لو كان أخذه له مباشرة من  ير واسطة لقال: 

يعني  "أما ال   لشيخه ع ا  بقال ف    عنعنة"أنه متصل، وهو الذي نصره المؤلف، حدثنا كالجادة، واألكثر على 
 نها مثل عن فالن، وهي محمولة على ا تصال بالشرطين إ : اية ما يقال في قال

َععععععععْنَعٍن َسعععععععِلمْ  وا َوْصعععععععَ  م  ح   َوَصعععععععحَّ
 

ِلعععععععمْ   ْلَسعععععععٍة  َراوْيععععععِه ، واِللِ َقعععععععا ع   ِمععععععْن د 
 

إنها مثل عن، محكوم لها با تصال بالشرطين المعروفين، أن يسلم الراوي من التدليس،  :يعني  اية ما يقال في قال
أبعد خلق هللا  :وأن يثبت اللقاء، وقد ثبت لقاء اإلمام البخاري هشام بن عمار، واإلمام البخاري كما يقول ابن القيم

 عن التدليس، فتوافر الشرطان، إذن الخبر عن التدليس، ولو قال ابن القيم من أبعد خلق هللا، بل قال: أبعد خلق هللا
))ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر الذي سقناه  "ف    عنعنة كخبر المعا  "متصل، وحكم قال مثل العنعنة، 
 إلى آخر الحديث، فدل على أن المعازف حرام، وا ستحالل إنما يكون للحرام. والحرير والخمر والمعازف...((

المخالف في هذه المسألة الذي يبيو المعازف، يبيو الغناء فضعف الخبر، وضعف   م المخال ""ال تص  البن ح
، "ال تص  البن ح م المخال "ولذا قال الناظم:  ؛جميع ما جاء في المعازف، بل حكم عليها كلها بالبطالن والوضع

 }َوِلَتْصَلى{صل، ومنه قوله تعالى: في سائر النسخ أي تمل كما في األ اهنا قال: "  تصغ" بفتو التاء والغين كم
ت؟ من الثالثي  أو من ي[ ولتصغى صغى يصغى، النهي هل هو من صغوت؟ أو أصغ( سورة األنعام991)]

 ."ال ت ص  البن ح م المخال "م حرف المضارع، ضولذا ي ؛الرباعي؟، األصل فيه الرباعي
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يرد عليه ما قاله صاحب الخالصة في ترجمة الذهلي  ،التدليسن اإلمام البخاري أبعد خلق هللا عن إ :قول ابن القيم
حدثنا  يذكره  مهمال   اشيخ اإلمام البخاري روى عنه أحاديث لكنه لم يصرح باسمه الكامل، أحيان   ىمحمد بن يحي
ولذا  ؛ينسبه إلى جد أبيه، ولم يصرح باسمه الكاشف له و  في موضع واحد اينسبه إلى جده، وأحيان   امحمد، وأحيان  

يقول صاحب الخالصة في ترجمته: خرج له اإلمام البخاري ويدلسه، الذهلي قوله في مسألة اللفظ بالقرآن معروف، 
واختلف مع اإلمام البخاري، واشتد الخالف بينهما، والذهلي إمام حافظ ثقة   تفوت أحاديثه بسبب خالف في 

على السنة، وخشية من ضياع ما  امنه وحرص   اقه إنصاف  مسألة، فروى عنه اإلمام البخاري، وخرج أحاديث من طري
 جاء من طريقه إ  أنه خشي أن يصرح باسمه فيظن أنه يوافقه، وهذا مسلك سليم يسلكه أهل العلم، تجد فائدة مثال  

عليها بالنواجذ من استنباطهم، وليس كل ما يقوله  ضفي تفسير الكشاف، أو في تفسير الزمخشري، تجد فائدة يع
شخص على فائدة، ابن كثير  يوجد عندهم بعض الفوائد، وقف مثال   االبدع كله باطل، لكن عندهم باطل، وأحيان   أهل

نقل عن الزمخشري ونقل عن الرازي ونقل عن المبتدعة، لكن خشية أن يفتتن السامع لوجود مثل هذه الفائدة وهذه 
مثل هذا، تقول: ذكر بعض المفسرين؛ ألنك لو تقول الطريفة في هذا الكتاب الذي ضرره على المبتدأ بالغ فيدلس 

ذكر الزمخشري وفائدة تعجب الحاضرين كل الطالب ذهبوا ليرجعوا إلى الزمخشري ويتضررون بمطالعته، أو تقول: 
الرازي؛ ألن فيه فوائد شيخهم الموثوق  ايراجعو  ريدون أنذكر الرازي في كالم يعجب الطالب   شك أن الطالب ي

لماذا   نراجع الرازي، فتدليسه في مثل هذا الموضع  االثقة عندهم الذين يقتدون به يراجع الرازي، إذ  عندهم محل 
شارح  يطوى اسم صاحب الكتاب ليروج الكتاب، فمثال   اوعدم ذكره فيه فائدة، فعدم الذكر فيه مصلحة، وأحيان  

هم، يقول: قال بعضهم ءلتحقيق، ثم   يذكر أسماعن شيخ اإلسالم، وعن ابن القيم، وعن أهل ا االطحاوية ينقل كثير  
يروج  ايبهمهم، لماذا؟ لكي يروج الكتاب؛ ألنه عاش في وقت لو صرح باسم شيخ اإلسالم ما راج الكتاب، وأحيان  

الكتاب بالذكر، بذكر من   يرتضى ذكره،   سيما إذا كانت بدعته مخففة من وجهة نظر المؤلف، وكتب الشوكاني 
ة بذكر أسماء الزيدية والهادوية و يرهم من أهل المخالفة من أجل أن يروج الكتاب،  الب سكان وءمملوالصنعاني 

اليمن في وقتهم هادوية، فلو لم يذكر آراء الهادوية ما راجت الكتب، ومن باب المصلحة ذكر هذا ويحذف  يره 
ا   يقبل،   يقبل ترويج الكتاب بذكر للمصلحة، لكن هناك أمور   يمكن قبولها، ترويج الكتاب ببدعة كبرى هذ

بدعة كبرى كما فعل الفيروز آبادي شارح القاموس، شرح البخاري وأودع فيه كتب ابن عربي من القول بوحدة 
لماذا؟ ألن هذه المقالة راجت في اليمن في وقت الفيروزي آبادي فأراد أن يروج كتابه بذكر أقوال ابن  ،الوجود

 -جل وعال-ب هذه المفسدة العظماء من أجل أن ينتفع الناس بالكتاب، لكن من فضل هللا عربي، هل مثل هذا ترتك
أن الكتاب من  الف المجلد األول إلى  الف المجلد األخير أكلته األرضة ما بقي منه و  ورقة والحمد هلل على 

ألنه مدلس؛ بل لمصلحة رآها ذلك؛ فالعلماء والذي جرنا إلى هذا الكالم كون البخاري لم يصرح باسم الذهلي   
وهي أنه لو صرح باسمه لظن من يظن أن الذهلي أن اإلمام البخاري يوافق الذهلي في جميع ما يقول؛ ألنه معجب 

وابن  "ال تص  البن ح م المخال "به ويروي عنه؛ ألن أفهام الناس قد تتقاصر عن فهم المراد، وذكرنا لهذا نظائر. 
هذا القول الضعيف المرذول  كثيرة، واإلشكال أن قول ابن حزم، والمعازف ومسائلحزم خالف في مسائل الغناء 



13 
 

المهجور المخالف للسنن الصحيحة المروج لهذا الغناء الذي هو مزامير الشيطان، والصاد عن ذكر هللا، اآلن وصل 
الفاسق، يسمعه كل أحد، إلى بيوت المسلمين في قعرها يسمعه كبير السن، يسمعه الطفل، يسمعه الخير، يسمعه 

ذا قلت له: هذه موسيقى، واللجنة  ومن عوام الناس من   يقرأ، و  يكتب؛ تسمع النغمات الموسيقية في جواله، وا 
الدائمة أفتوا بتحريمها، وأنه يجب تغييرها، يقول لك: ابن حزم إمام، الموسيقى جائزة عنده، والمعازف جائزة، طيب 

تأخذ بجميع ما يقول، تعال؛ خذ قوله بالموسيقى، لكن ما  ا؟ تريد أن تكون حزمي  متى اطلعت على رأي ابن حزم
، ضربك؛ يعني على طرد لقول ابن حزم ما فيه شيء، لكن   يقول: أف، ترضى ارأيك لو جاء ولدك، وأعطاك كف  

لماء مباشرة، تقبل بمثل هذا أن تقتدي به؟ لو بال شخص في إناء، وصبه على الماء ما يتأثر، لكن لو بال على ا
أن يكون هذا قدوتك؟ أو تريد ما تهواه، وتشتهيه، وتترك ما   تريد؛ صار الدين بالهوى، ما صار عبودية، وما 

، فمثل هذا خطر على الديانة، إذا فتحت مثل هذه -عليه الصالة والسالم-لما جاء به النبي  اصار هواك تبع  
ع عوام المسلمين على شواذ األقوال ما يبقى شيء؛ ألن عقولهم ما تحتمل األبواب ما يبقى شيء، إذا أ سمع، أو أ طل

 مثل هذه األمور.
 .نعم

 نق  الحديث من ال تب المعتمدة:
 وأخععععععععع  معععععععععتن معععععععععن كتعععععععععاب لعمععععععععع 

ععععععع  لعععععععه علعععععععى أصعععععععول يشعععععععتر  اعرض 
  قلععععععععععععا: والبععععععععععععن خيععععععععععععر امتنععععععععععععا 

 

 أو احتجععععاث حيععععث سععععا  قععععد جععععع  
 أصعععع  فقعععع  وقععععال يحيععععى النععععوو :

  جمععععععععا سععععععععو  مرويععععععععه جعععععععع م  
 

: نقل الحديث من الكتب المعتمدة، وارتباط هذه المسألة بالتعليق ظاهر؛ ألنك إذا -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
ذا عملت، أو احتججت  اعتمدت على كتاب  ير موثق، و ير مقابل فكأنك اعتمدت على راو وجوده مثل عدمه، وا 

 سند يصلك بحديث مأخوذ من كتاب  ير مقابل، أو ليست لك به رواية؛ فكأنك احتججت بخبر   صلة لك به؛  
"أخ  متن ولذا قال:  ؛، أو إلى أول من يوجد من رواته، ففيها شبه من التعليق-عليه الصالة والسالم-به إلى النبي 

هذا األصل -، وجدت نسخة تباع مخطوطة يعني تأتي إلى كتاب من الكتب؛ صحيو البخاري مثال   من كتاب لعم "
ري، والضبط، واإلتقان، ومقابلة نسخ، وعناية؛ تأخذ أدنى نسخة ، أو مطبوعة في مطبعة ما عرفت بالتح-في وقتهم

 ،   بد أن تعتني بكتبك، بالكتب المقابلة على األصول، الكتب المحققة، الكتب الذي  ؟من الكتاب وتعتمد عليها
بال يعتني طابعوها بما يطبعون، ومع األسف أن مكتبات المسلمين اآلن مملوءة بطبعات مصحفة، ومحرفة، واإلق

عليها من الشباب لعدم خبرتهم، وعدم علمهم، أو لرخص أقيامها كثير، لكن على طالب العلم أن يعنى بكتابه، ولذا 
 يقول:

 وأخععععععع  معععععععتن معععععععن كتعععععععاب لعمععععععع 
 

 أو احتجاث......................... 
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 "حيث سا "من كتاب لتعمل به من نسخة  ير موثوقة أو تحتج به لتأييد رأيك في مسألة  ا، حديث  ايعني تأخذ متن  
لكونك من أهل النظر في النصوص؛ ألنه   يسوغ ا حتجاج باألحاديث إ  ألهل النظر؛ ألنهم هم الذين يفهمون 

 معاني النصوص.
 أو احتجععععاث حيععععث سععععا  قععععد جععععع   ...................................

 
 جعل هذا فعل لواحد، والفاعل مستور: "قد جع "

 حيععععععععث جععععععععا  الفععععععععع  والضععععععععمير
 

 لواحعععععععععععد ومعععععععععععن لعععععععععععه مسعععععععععععتور 
 

 "قد جع "يريد بلك ابن الصالح 
ععععع  لعععععه علعععععى أصعععععول يشعععععتر  اعرض 

 
 ................................... 

له على أصول يشترط،   بد من مقابلة نسختك التي تريد أن تعمل بما فيها، أو تحتج بما فيها على أصول،  اعرض  
 على رأي ابن الصالح. اواحد   و  يكفي أصال  

ععععع  لعععععه علعععععى أصعععععول يشعععععتر  اعرض 
 

 ................................... 

واحدة في العالم؛ يحقق، ويخرج، وينشر بين  شرط، أصول، وعلى هذا إذا وجد كتاب نفيس ليست له إ  نسخة
 الناس، أو ينتظر إلى أن يوجد له أصول أخرى؟ على رأي ابن الصالح؛ ينتظر فيه حتى يوجد أصول أخرى.

ععععع  لعععععه علعععععى أصعععععول يشعععععتر  اعرض 
 

 أصعععع  فقعععع  وقععععال يحيععععى النععععوو : 
 

 وقال يحيى النوو :"يكفي واحد؛ إذا كان هذا األصل موثق، ومقروء من قبل األئمة، ومقابل على أصوله يكفي 
وهذا شرط عند ابن الصالح لكنه على ما سيأتي في اختالف نسخ الترمذي، نسخ الترمذي كثيرة،  "أص  فق 

وهذه النسخ تختلف في أحكام  فالكتاب انتشر في شرق األرض و ربها، ونسخت منه ألوف مؤلفة من النسخ،
يقول: حسن صحيو، واألحكام  ا، وأحيان  اتجد حسن   ا، وأحيان  اصحيح   اتجد فيها حديث   االترمذي على األحاديث، أحيان  

متباينة، فقال ابن الصالح: ينبغي أن تصحو أصلك من كتاب الترمذي على أصول، فقوله: "ينبغي" ينبغي توافق 
يشترط، أو أن ينبغي استحباب، ويشترط وجوب؟ نعم؛ فيه اختالف؟ لكن أهل العلم يطلقون ينبغي فيما يجب،  :قوله

في كالم أحمد يتورعون عن اللفظ  ا، وأيض  او  ينبغي فيما   يجب، فيما يحرم، مثل ما مر علينا في كالم مالك كثير  
))  ، كما جاء في بعض األحاديث، وفي بعضها: ())إن الصدقة   تنبغي آلل محمد(الصحيو، ومن ذلك حديث: 

 .تحل((
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ععععع  لعععععه علعععععى أصعععععول يشعععععتر  اعرض 
 

 أصعععع  فقعععع  وقععععال يحيععععى النععععوو : 
 

و  شك أن المسألة مسألة طمأنينة، فإذا وجدت الطمأنينة، قرئ الكتاب الذي ليس له إ  أصل واحد، ووجد عليه 
 األئمة، والعلماء؛ يكفي األصل الواحد.مقابلة، وعناية بخطوط أئمة، وتعليقات، وتداوله 
 قلععععععععععا: والبععععععععععن خيععععععععععر امتنععععععععععا 

 
 ................................... 

 األموي، األموي بفتو الهمزة؛ نسبة إلى بلد باألندلس اسمه "أمو"، وليس نسبة إلى أمية. "ابن خير"
مروية باألسانيد عن مؤلفيها، وله عناية  هذا له برنامج، له فهرست، اعتنى فيه بالروايات، وكتبه كلها "ابن خير"
ذا كان بهذه المثابة فكتبه    ؛فائقة بهذا ولذا تغالى الناس في كتبه لما مات، اشتريت بأضعاف أضعاف قيمتها، وا 

األموي في فهرسته  "قلا: والبن خير"وهذا مما زاده الناظم على ابن الصالح:  "قلا"شك أنها تستحق هذه العناية 
 ا..في أوائله

 ........................امتنععععععععععععععععععععععععععا  
 

 سععععععععو  مرويععععععععه  جمععععععععا جعععععععع م   
 

هذا الكالم من ابن خير من معاناة، يعني اعتنى بالرواية، اعتنى بالرواية، واتصال األسانيد، وما في كتاب إ  ورواه 
 عن شيوخه الذين زادوا عن مائة، وأثبت ذلك في برنامجه الشهير، لكن كالمه خطير، يقول:

 قلععععععععععا: والبععععععععععن خيععععععععععر امتنععععععععععا  
 

 .............................. ج م 

 وفي بعض النسخ: 
 سعععععععععو  مرويعععععععععه  جمعععععععععا نقععععععععع    ................................

 
-يعني أنت ما لك رواية في صحيو البخاري، ما لك سند متصل إلى البخاري، ما لك سند متصل منك إلى النبي 

؟  ، يمتنع أن تجزم بهذا الخبر، ويمتنع عليك أن تنقل هذا ))األعمال بالنيات((بحديث:  -عليه الصالة والسالم
 الخبر، أو تحتج بهذا الخبر، أو تستدل به:

 قلععععععععععا: والبععععععععععن خيععععععععععر امتنععععععععععا 
 

 جععععععععع م سعععععععععو  مرويعععععععععه  جمعععععععععا  
 

ذه األسانيد من حيث ينقل اإلجماع على هذا، فهذا يبين لنا أهمية األسانيد واتصال األسانيد، لكن إذا نظرنا إلى ه
، نعم سواٌء ))األعمال بالنيات((الواقع العملي؛ هل لها هذا القيمة التي ذكرها ابن خير؟ ما الذي يستفيد حديث: 

 ابه، وهو موجود في دواوين اإلسالم وجود   -عليه الصالة والسالم-رويته بإسنادي، أو لم يتصل إسنادي إلى النبي 
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على صحته؛ هل يتضرر هذا الحديث بكوني   أرويه بإسنادي؟ أو يستفيد بكوني أرويه ، اتفقت األمة املزم   اقطعي  
سنادي مثل عدمي، وهو يقول:  بإسناد متصل؟   يستفيد، و  يتضرر،   يتقوى، و  يضعف، فوجودي، وا 

 ......والبعععععععععععععن خيعععععععععععععر امتنعععععععععععععا 
 

 جععععععععع م سعععععععععو  مرويعععععععععه  جمعععععععععا  
 

إشكال؛ ألن الذي يتعب على الشيء يريد من الناس كلهم أن يكونوا  هواإلشكال في نقل اإلجماع، لو كان رأيه ما في
مثله، لو كان هذا رأيه سهل، لكن ينقل عليه اإلجماع، والذي في األوسط  بن برهان، ا تفاق على خالف ما ذكره، 

ن المعتبرة من يقول: الفقهاء كافة كلهم على أن لك أن تعمل بالحديث، وتستدل بالحديث، وتنقل الحديث من الدواوي
دواوين اإلسالم المعروفة، وهذا هو الذي عليه العمل، الناس كلهم، كل الناس عندهم أسانيد تربطهم باألئمة، جل 
الناس على خالف هذا، ندرة من الناس يعتنون باألسانيد، وبقية الناس بما في ذلك جمع من أهل العلم ليست عندهم 

و  نعمل، و  نجزم بصحة حديث؛ سواء  كان في البخاري، أو في مسلم، أو أسانيد؛ فهل معنى هذا أننا   نستدل، 
إلى هذه الكتب؟ كالم ابن برهان يقول: الفقهاء  ، أو في المسانيد، أو في السنن إ  إذا كان إسنادنا متصال  افيهما مع  

ها إلى مؤلفيها، ولو لم يكن كافة على أن لك أن تنقل، وتحتج، وتعمل، وتستدل بما في الكتب المعتبرة الثابت نسبت
لك بها إسناد، وهذا هو المرجو، والغريب أن ينقل ا تفاق على طرفي المسألة، القولين المتناقضين، يعني مثل ما 

، يعني تعمد شخص بترك الصالة إلى أن خرج وقتها؛ هل يلزمه قضاء هذه انقل عن قضاء الصالة الفائتة عمد  
نقل اإلجماع على أنه   يقضي هذه الصالة، ون قل اإلجماع على خالفه، اإلجماع الصالة، أو   يلزمه؟ ابن حزم 

فألن يلزم بالقضاء مع  يره من باب أولى، وهذا قول  ،على أن هذه الصالة تقضى؛ ألنه إذا ألزم بالقضاء مع العذر
 عامة أهل العلم.

 .وهللا أعلم
 .وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

 
 
 
 


